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स्स्लत्झरडंची रोककथा  





पाय पाय लऴांऩलूी गॅवरय नालाचा एक दषु्ट याजा शोता. त्माने 
फयीच लऴ ेस्स्लत्झरडंलय याज्म केरं. गॅवरयकड ेबरं भोठं वनै्म 
शोतं. त्मा वनै्मारा शाताळी धरून तो रोकांलय खूऩ अत्माचाय 

कयामचा. 



गॅवरयरा रोकांच्मा भनालय ठवलामचं शोतं, की तोच ततथरा वलोच्च वत्ताधीळ 
आशे. त्मावाठी गॅवरयने एक कामदा केरा शोता. त्माने फाजायाच्मा भध्मबागी 
एक उंच खांफ योलनू त्मालय त्माची टोऩी रालरेरी शोती. त्माच्मा दतुपाा दोन 
ऩशायेकयी कामभ उबे अवत.  प्रचलरत कामद्मानवुाय त्मा खांफावभोरून 
जाणाऱ्मा प्रत्मेकाने त्मा टोऩीरा रलनू भजुया कयणं फंधनकायक शोतं.  



ततथे वलल्मभ टेर नालाचा एक लळकायी शोता. तो फाजायात प्राणमांची  

चाभडी वलकत अवे. त्मारा गॅवरयचा शा कामदा अस्जफात आलडरा नाशी.  
"आऩल्मारा गुराभावायखी लागणूक ददरी जातेम!" तो त्माच्मा कुटंुफातल्मा रोकांना 
म्शणारा. "एका स्लतंत्र स्स्लव व्मक्तीने गॅवरयच्मा टोऩीवभोय झकुता काभा नमे. 

आऩण आऩल्मा अधधकायांवाठी रढरं ऩादशजे."  



दवुऱ्मा ददलळी वलल्मभ टेर आऩल्मा भरुावोफत फाजायात गेरा.  

आधी त्मा दोघांनी कभालरेरे फयेचवे चाभड ेवलकरे. त्मातनं घयातल्मा 
गयजेच्मा काशी लस्तू वलकत घेतल्मा.  



त्मानंतय ऩयतीच्मा भागाालय वलल्मभ आणण त्माच्मा भरुारा गॅवरयच्मा 
टोऩीवभोरून जाले रागरे. त्मालेऱी त्मांनी रलनू भजुया केराच नाशी. ततथल्मा 
दोन्शी ऩशायेकऱ्मांना अततळम याग आरा. त्मांनी त्मा दोघांना वांधगतरं की, 
त्मांना रलनू भजुया कयालाच रागेर. तयीशी त्मांनी भजुया केरा नाशी.  



ऩशायेकऱ्मांनी त्मा फाऩ-रेकांना ऩकडून गॅवरयकड ेनेरे.  
"भी तुरा तुझा जील लाचलणमाची एक वंधी देतो," तो दु ु्ष्ट वत्ताधायी वलल्मभ 

टेररा म्शणारा. "त्मावाठी तुरा तुझ्मा भरुाच्मा डोक्मालय ठेलरेरे वपयचंद तुझ्मा 
धनषु्माने उडलाले रागेर." 



"भाझ्मा भरुाचा जील धोक्मात घारणमाऩेषा भी भयण ऩत्कयेन!"  

वलल्मभ टेरने स्ऩष्ट उत्तय ददरे.  
"तू जय शे आव्शान स्लीकायरं नाशीव तय भात्र तुझा भरुगा तनस्चचत भयेर," 

आता गॅवरयचाशी ऩाया चढरा शोता.  



भग दोन वतैनकांनी वलल्मभ टेरच्मा भरुारा धरून ळंबय ऩालरांलय अवरेल्मा 
झाडाजलऱ नेरे. वलल्मभ टेरने त्माचा धनषु्म आणण दोन फाण भाधगतरे. तो 
अततळम घाफयरा शोता. रक्ष्मलेध कयताना शात स्स्थय यशालेत ह्मावाठी तो 
भनोभन प्राथाना कयत शोता. वगऱीकड ेळांतता ऩवयरी. वलल्मभ टेरने 
धडधडत्मा काऱजाने नेभ धयरा आणण चलाव योखून फाण भायरा.  



फाण वयवयत गेरा आणण त्माने अचकू रक्ष्मलेध केरा.  

वपयचंदाच ेफयोफय दोन तुकड ेझारे.  
"वलल्मभ टेर आणण त्माचा भरुगा फचालरे!" जभालाने एकच गरका केरा.  

वगऱेच आनंदनू गेरे शोते. ऩण गॅवरय भात्र दखुालरा शोता.  



"अगदीच काशी लाईट नाशी," गॅवरय ततयवटऩणे म्शणारा.  

"ऩण तुरा दोन फाण कळावाठी शले शोते?" 
"जय ऩदशरा नेभ चकुरा अवता तय तो दवुऱ्मा फाणाने भी तुझा जील घेतरा अवता." 

वलल्मभ टेर गॅवरयलय ओयडरा.     



ते ऐकून आधी तय गॅवरयचा चशेया खयाकन उतयरा.  

ऩण भग तो कुस्त्वतऩणे शवरा. त्माने ताफडतोफ दोन वतैनकांना फोरालरे.  
"तुरा स्जलंत यशालंच रागेर, वलल्मभ टेर," गॅवरय गुयगुयरा. "ऩण एका अंधाऱ्मा 
कोठडीत. ततथे तुरा तुझ्मा धनषु्माचं आणण फाणांचं काशीशी काभ ऩडणाय नाशी!" 



भग वलल्मभ टेररा एका छोट्मा फोटीलय चढलणमात आरे. गॅवरयच ेरोक त्मारा 
कायागशृात घेऊन जात शोते. अचानक एक बरे भोठे लादऱ घोंघालत आरे. त्माने फोट 

भागे-ऩढेु दशदंकऱू रागरी. पक्त वलल्मभ टेरच ती फोट वयुक्षषतऩणे लल्शलनू 
त्मालयच्मा रोकांच ेप्राण लाचल ूळकरा. त्माने ती फोट काठाजलऱ लल्शलत आणरी 

आणण काठालय उडी घेतरी. आता तो ऩणूाऩणे भकु्त शोता! 



आता भात्र वलल्मभ टेर गॅवरयचा आधीऩेषा जास्तच ततयस्काय करू रागरा शोता. 
त्माच्मावायखे इतयशी फयेच जण शोते. एके ददलळी गॅवरय त्माच्मा वतैनकांवोफत 
भरुखुाची ऩाशणी कयणमावाठी तनघारा. वलल्मभ टेर यस्त्मातीर झडुुऩांभागे दडून 

फवरा शोता. गॅवरय जेव्शा त्मा झडुुऩाजलऱून जात शोता तेव्शा  

वलल्मभने त्मारा ठाय भायरे.  



वलल्मभ टेर वगळमांच्मा गळमातीर ताईत झारा शोता. त्माने 
स्स्लत्झरडंरा गॅवरयच्मा जाचातून भकु्त केरे शोत.े त्माभऱेु रोक आजशी 

त्माच्मा ळौमााच्मा कथा एकभेकांना वांगत अवतात. स्स्लव रोकांनी 
वलल्मभच्मा गौयलाथा देळबयात त्माच ेककती तयी ऩतुऱे उबायरे आशेत.  

समाप्त 


